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RESUMO 

 

O presente trabalho busca rastrear a imagem do conto de Osíris, presente na 

mitologia do antigo Egito e algumas de suas posteriores ressignificações nos 

meios de comunicação contemporâneos, sobretudo nos animes. Através de 

uma “Arqueologia da Imagem”, os ícones são analisados em storytelling e 

posteriormente, busca-se um eixo central de pensamento da sua 

ressignificação para diferentes plataformas. As imagens egípcias tratadas 

foram trazidas, ao longo dos séculos, para o teatro, para o cinema, para a 

animação e para a live-action. São utilizados conceitos e teorias como a “pós-

vida” das imagens de Aby Warburg, a memória cultural na egiptologia (Jan 

Assmann) e o conceito de imagem de Hans Belting. Também o conceito de 

“ambiente das imagens”, de Norval Baitello Jr. ajuda a compreender a força de 

tais imagens arcaicas nos produtos mediáticos tão contemporâneos. Estes 

serviram para nortear o trabalho em busca de compreensões imagéticas e 

arqueológicas acerca destas renovações. Buscamos demonstrar um pouco o 

processo chamado por Warburg de migração das imagens (Bildwanderung). O 

reconhecimento das estratégias de criação imagética de William Shakespeare 

e dos atuais estúdios de animação / cinema no mundo pode ser entendido 

como uma comprovação da tese principal de Warburg, o “Nachleben” (pós-vida 

das imagens). O trabalho “Arqueologia icônica na animação – A ‘pós-vida’ do 

conto de Osíris na literatura, no cinema e na web”, foi realizado por Gabriel 

Cipriano Bezerra, e a pesquisa ocorreu entre 2018 e 2020, levando em conta o 

cenário global onde a Web é a grande veiculadora de conteúdos, sejam eles 

atuais ou arcaicos.  

 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia das imagens; imagens egípcias na web, no 

cinema e no teatro; pós-vida das imagens nos animes; migração das imagens. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to trace the image of the tale of Osiris, present in the 

mythology of ancient Egypt and some of its later resignifications in 

contemporary media, especially in anime. Through an “Image Archeology”, the 

icons are analyzed in storytelling and later, a central axis of thought of their 

resignification for different platforms is sought. The Egyptian images treated 

were brought, over the centuries, to the theater, to the cinema, to animation and 

to a live-action. These are concepts used and theories like the “afterlife” of Aby 

Warburg's images, cultural memory in Egyptology (Jan Assmann) and Hans 

Belting's image concept. Norval Baitello Jr.'s concept of “image environment” 

also helps to understand the strength of such archaic images in the media 

products so contemporary. These served to guide the work in search of imagery 

and archaeological understandings about the renovations. We tried to 

demonstrate a little the process called by Warburg of image migration 

(Bildwanderung). The recognition of William Shakespeare's imagery creation 

strategies and the current animation / cinema studios in the world can be 

understood as a proof of Warburg's main thesis, the “Nachleben” (after-life of 

images). The work “Iconic archeology in animation - The 'afterlife' of the Osiris 

tale in literature, cinema and on the web”, was done by Gabriel Cipriano 

Bezerra, and the research took ocurred between 2018 and 2020, taking into 

account the global scenario where the Web is a major content carrier, being 

them current or archaic. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Archeology of images; Egyptian images on the web, in cinema and 

in the theater; afterlife of images in anime; migration of images. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para melhor situar aquele que lê este trabalho, necessito falar um pouco sobre 

a origem do meu interesse pelas ciências arqueológicas ou pela antropologia, 

que se deu por volta dos meus treze anos, quando através do meu gosto pela 

música, me vi imerso no trabalho do biólogo evolucionista, Greg Graffin 

(UCLA), também vocalista da notável banda de Punk Rock, Bad Religion (que 

completou quarenta anos de história em 2020) sendo uma referência através 

da divulgação científica que promove, com letras de cunho político-social, além 

de forte contextualização histórica e teórica. 

Quando completei dezoito anos, fui admitido no curso de Ciências Naturais, e 

em uma das matérias ministradas pelo professor Luís Paulo Piassi (USP), 

entrei em contato com a palavra “Semiótica” e analisamos o filme “2001: Uma 

odisseia no espaço”. A partir daquele momento meu interesse foi abstraído 

para as origens da comunicação verbal, escrita e imagética. Foi quando 

interrompi minha graduação e parti para o estudo da comunicação social. 

Durante o curso, me identifiquei com matérias como história da arte e teorias 

da comunicação, além de aprender com o professor Jozimas Geraldo Lucas, 

que o estudo da Teologia não sugeria dogma, mas sim compreensão acerca 

das diversas abordagens do sagrado e do mítico. Através dessas influências 

comecei a pensar no meu mestrado e conheci o trabalho do meu orientador, 

que resultou nas ideias primordiais aqui presentes. 

Serão abordadas ao longo do trabalho, imagens arcaicas que foram migradas 

para diversas mídias ao longo do tempo, mais especificamente: teatro, cinema 

e web. O fenômeno de transmutação dessas imagens será rastreado 

respeitando sua cronologia, resultando numa melhor compreensão de suas 

ressignificações. Como referência teórico-metodológica: construiu-se uma 

ponte entre as obras de Aby Warburg e Hans Belting (no que se refere à Teoria 

da Imagem), além do notável trabalho de Jan Assmann em sua busca pela 

“memória cultural” egípcia. 
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No primeiro capítulo “A arqueologia da imagem a partir das imagens digitais” 

inicia-se uma conversação teórica com os conceitos primordiais do trabalho, 

com destaque para a arqueologia em textos de Vilém Flusser, Aby Warburg, 

Hans Belting, Norval Baitello Júnior. Os subcapítulos apresentam, 

respectivamente: uma contextualização geral sobre o mito de Osíris (suas 

origens e versões principais); e uma abordagem sobre a imagem no Egito: 

desde a mumificação às técnicas primárias de animação.  

No segundo capítulo, “Paridades: Conto de Osíris e Hamlet”, busca-se 

estabelecer as semelhanças entre o eixo dramatúrgico do conto arcaico e a 

tragédia de Shakespeare, inclusive rastreando as influências que levaram a 

concepção da peça por parte do autor. 

No terceiro capítulo: “Iconologia: do Egito à animação contemporânea”, através 

de uma interpretação das imagens, é estabelecido um padrão comparativo 

geral na estrutura imposta no trabalho, com semelhanças demonstradas entre 

as narrativas ancestrais e as atuais. 

A pesquisa não se trata de um trabalho de cunho místico, pois embora possua 

um cunho mítico acerca da cosmogonia do antigo Egito, as representações do 

imaginário daquela época ressaltam sua importância através da ocorrência 

frequente de ressignificações em diferentes momentos da humanidade e não 

pelo cunho da superstição.  
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I 

A arqueologia da imagem a partir das imagens digitais 

 

1.1 – Arqueologia e Web 

 

A arqueologia proposta pelo presente trabalho define quatro estágios de 

significação e ressignificação do conto mítico de Osíris, a saber: 

 

a) Conto de Osíris. 

b) A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. 

c) O Rei Leão (animação e live-action). 

d) Web (informações e vestígios icônicos). 

 

Sendo estas as quatro fases de ressignificação deste mito original, buscaremos 

expô-las adiante, demonstrando assim tanto a importância do conceito 

flusseriano de “ciências arqueológicas” (Cf. Flusser “A consumidora”...) quanto 

o conceito warburguiano de “pós-vida” das imagens (Cf. Warburg, 2010). 

Para Flusser, olhar para os objetos da comunicação e da cultura a partir dos 

ambientes gerados por eles (uma vez que o engajamento humano e pela 

cultura) torna-se postura fundamental: “o homem é concebido enquanto animal 

engajado contra o esquecimento, (a morte). Não pode alcançar sua meta, mas 

o que pode é adiar o esquecimento protegendo a sua memoria contra a 

entropia” (iFlusser, s.d2: XX). 

O autor acredita que é através das ciências arqueológicas – ciência que 

pesquisa as camadas profundas da civilização e da cultura humana ao longo 

da história – que podemos refletir sobre nossas imagens, suas ancestralidades 

e historicidades nos ambientes por onde se manifestam; e desta maneira 

encontrar as relações entre elas que nos interessam aqui. 
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“A nossa esperança ao elaborarmos tais disciplinas é que o lixo 

rememorado deixe de condicionar-nos. Que, se nos tornarmos 

conscientes da nossa impotência para o consumo, esta impotência 

passe a ser mais um dado a ser por nós manipulado criativamente (...) 

assim as ciências arqueológicas devem libertar-nos da determinação 

do lixo. O futuro mostrará até que ponto tal esperança é justificada, 

mas não resta dúvida que ela é uma das poucas esperanças que 

temos. E tais disciplinas arqueológicas são corresponsáveis pelas 

modificações revolucionarias que estão ocorrendo atualmente”. 

(Flusser, s.d1:130) 

 

Também considerando um olhar arqueológico para as imagens no “tempo X 

espaço”, Aby Warburg desenvolve o conceito de “Nachleben”, traduzido como 

“pós-vida”, e apresenta estudos de imagens que dialogam continuamente de 

uma imagem para outra imagem, de um tempo para outro tempo e de um 

espaço para outro espaço. 

Foi durante uma viagem em 1896 ao Novo México, na região dos Pueblos, que 

Warburg confirma sua teoria arqueológica e em 1923 profere a famosa palestra 

“O Ritual da Serpente”. 

 

“Na busca de categorias auxiliares para a compreensão das imagens- 

entretanto igualmente em fuga das categorias rígidas da tradicional 

História da Arte e suas periodizações, em claro posicionamento a 

respeito de uma maior amplitude de abrangências do mundo das 

imagens, de seu uso mítico-religioso ao seu uso midiático, o estudioso 

Warburg se encontra com um conjunto de aldeias que cultivam rituais e 

motivos visuais idênticos àqueles usados nos conhecidos cultos pagãos 

nos quais o elemento básico é a “enigmática e temida” serpente.” 

(BAITELLO, 2010, P. 74).  

 

E Baitello nos ajuda a pensar o raciocínio de Warburg:  
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“A observação das analogias imagéticas dos Pueblos com a Antiguidade 

clássica e com o Renascimento leva Warburg a supor a presença de 

uma pós-vida (Nachbelen) nos símbolos, algo como um cerne arcaico 

que sobrevive na cultura, como um fundamento na memória, contudo 

sempre ambivalente ou dicotomizado, esquizoide, oscilando em 

diferentes épocas entre universos de forças antípodas... E isso se 

estampa na força e na “pós-vida” das imagens e em sua natureza 

paradoxal.” (BAITELLO, 2010, p.76) 

 

Desta forma ao apresentarmos a abordagem arqueológica de Flusser com o 

“Nachbelen” de Warburg e, as aproximarmos, estamos afirmando nossa 

intenção em desenvolver esta análise do mito de Osíris considerando suas 

diversas camadas no decorrer do tempo e do espaço, sendo reflexo do 

fenômeno onde “o imaginário é um reservatório” (DURAND, 2002). 

 

“Em seu livro clássico, “As estruturas antropológicas do imaginário”, 

Durand (2002) propõe uma classificação isotópica das imagens 

baseada em três sistemas reflexológicos. Nesse sentido, em Durand, o 

imaginário é um reservatório, museu de todas as imagens, narrativas, 

valores, perspectivas, pontos de partida, processos cognitivos, mitos, 

lendas, obras de arte, molduras conceituais que interferem na 

percepção do mundo e na construção da cultura.”. (LEÃO, 2011. P. 3) 

 

E construindo uma ponte notável entre o “imaginário” de Gilbert Durand e Hans 

Belting, Lucia Leão reflete acerca das definições de imagens endógenas e 

exógenas, demonstrando como são parte de um mesmo corpo: “Na abordagem 

defendida por Belting, as imagens mentais (representações internas ou 

endógenas) e as imagens externas (ou exógenas) são consideradas como dois 

lados de uma mesma moeda.” (LEÃO, 2011. P.2).  

Estima-se que o mito de Osíris foi concebido no antigo Egito, por volta do 

século XXIV A.C. Na contemporaneidade, o conto continua influente por todo o 

mundo e reúne uma série de remontagens/releituras ao longo da história. 
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Translucidamente ou não, estas remontagens se tornaram populares na 

literatura, no cinema e na web. 

A partir da imagem original do mito é constituída sempre uma nova fase sobre 

o substrato arqueológico egípcio, onde mais recentemente, através das 

interações online, microcomunidades são formadas em volta de tais 

concepções imagéticas. 

 

“... mais do que mera produção acumulativa, estamos presenciando 

processos criativos de compartilhamento de imaginários. Os bancos de 

dados, pensados como elementos constitutivos dos processos de 

criação digitais, não só possibilitam a comunicação e a organização 

das imagens, como também estimulam e favorecem a geração de 

outras imagens.” (LEÃO, 2011. P. 2).  

 

Ao empreender que o conto havia sido ressignificado em meio a novos jogos 

dramatúrgicos através de portais e blogs da web, foi iniciada uma investigação 

na própria internet expondo a ideia ao escrutínio. Desta forma, a web se tornou 

uma ferramenta que possibilitou uma compreensão renovada do mito, da sua 

influência, da sua força expressiva e da sua “pós-vida” ao longo da história. 

 

“Argumenta-se que o conceito de “pós-vida” da Antiguidade diferencia-

se tanto das ideias de redespertar da Antiguidade, como pensada pelo 

historiador suíço Jacob Burckhardt, como de imitação dos antigos, tal 

sugerida pelo historiador da arte Johann Joachim Winckelmann.” 

(CHARBEL, 2010).  

 

O conceito de “pós-vida”, expresso na metodologia warburguiana, tem intenção 

de rastrear as migrações dos tipos mitológicos do conto de Osíris e como foram 

ressignificados ao longo do tempo, em meios diversos. Logo, apresenta uma 

relação onde a imagem, pode ser mutável, tendo seu valor alterado através do 

tempo. Contudo, a ideia de continuidade de determinadas imagens arcaicas 



22 
 

chama a atenção quando as vemos presentes em produtos presentes na web 

contemporânea, na animação e na literatura. Em relação a essa continuidade 

ou até mesmo “apropriação”, Belting aborda o exemplo de Picasso: 

 

“Ao discorrer sobre a colonização das imagens e “políticas da imagem”, 

Belting apresenta dois exemplos elucidativos para a discussão 

presente. No primeiro, Belting fala da apropriação de imagens 

primitivas pela arte moderna, tratando especificamente da presença 

das máscaras africanas na pintura de Picasso.” (LEÃO, 2011. P. 7).  

 

Não se trata aqui apenas a abordagem dos diversos suportes de imagem, mas 

sua raíz imagética, amparado em Hans Belting, sobretudo na época dos meios 

digitais, pois: “Em plena época dos meios digitais deixou de fazer sentido 

continuar a falar de suporte ou de meio portador” (BELTING, 2002, P.53).  

No livro “Arqueologia da Mídia: Em busca do tempo remoto das técnicas do ver 

e ouvir” (2006), Siegfried Zielinski, refere-se às mídias arcaicas:  

 

“A arqueologia da mídia, de acordo com minha compreensão, significa 

ao menos duas coisas: não aceitamos a ideia de que a mídia tenha 

sido inventada no século XIX com o advento da fotografia, telefonia e 

cinematografia, ou seja, que a mídia seja resultado da industrialização. 

Os meios de comunicação têm uma história muito mais longa, que 

remonta às chamadas altas culturas dos períodos bizantino, chinês, 

indiano, sul-americano ou helenístico. Para investigar isso, adaptei o 

termo “tempo profundo” da paleontologia. Além disso, se usamos a 

variedade/diversidade como o critério decisivo para o que chamamos 

de progresso na civilização humana, períodos anteriores poderiam ter 

sido mais progressistas do que nossas culturas atuais. Estas últimas 

são altamente estandardizadas, seguem padrões e gramáticas, 

protocolos e regras cujo efeito é mundial.”. (ZIELINSKI, 2006. P.8). 
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Sendo assim, a “escavação digital” realizada através da web é algo que já não 

depende do meio em si, mas busca entender a imagem como presença 

contínua ao longo de diversas épocas, alcançando com eficácia a indústria 

cinematográfica e de animação. Assim justifica Belting sua percepção de 

exclusão do suporte na definição da imagem digital: 

 

“A partir do momento em que o meio se torna incorpóreo, suprime-se o 

vínculo físico entre imagem e meio, que foi a regra dos meios 

analógicos até a chapa fotográfica. No caso das imagens digitais, este 

vínculo dissimula-se por via da dissociação entre o aparelho da 

produção, a “black box” do computador, e o aparelho da percepção, o 

monitor.” (BELTING, 2002, P.53) 

 

Já em relação à imagem em movimento, vale notar que as relações entre 

imagem digital e técnicas de vídeo fazem surgir uma hibridização:  

 

“No âmbito da imagem em movimento, a técnica de vídeo, ainda que 

se distinga da técnica digital, deu origem a uma forma temporal híbrida 

que concorreu para a desconstrução da imagem cinematográfica. O 

que a imagem digital prometia já estava preparada no treino do 

espectador. Por último, a imagem digital já não se pode isolar dos 

outros meios. Apoderou-se de tal modo da fotografia, do cinema, da TV 

e do vídeo, que o olhar que lançamos sobre ela é desde logo um olhar 

intermedial.” (BELTING, 2002, P.53).  
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1.2 – Contextualizações sobre o Conto de Osíris 

 

Osíris é um deus da mitologia egípcia, associado ao plantio e agricultura, além 

de ser colocado como aquele que cuidava da vida após a morte. O Conto de 

Osíris expressa o assassinato deste proveniente Deus do Egito. O assassino, 

Seth, usurpa seu trono. O filho de Osíris (Hórus) entra no conflito 

posteriormente para retomar posse de seu lugar de sucessão e vingar a morte 

do pai.   

 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DE OSÍRIS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE: JEFF DAHL, IMAGEM VETORIZADA. 

 

“Osíris: Na antiga religião egípcia, o filho do deus-terra Geb e da 

deusa-céu Nut. Os principais centros de seu culto eram, no Baixo 

Egito, Busiris (Dedu), onde ele fundiu-se com a figura do antigo deus 
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tutelar Anezti; e, no Alto Egito, Abydos, onde foi identificado com o 

deus da morte Chontamenti. Segundo o mito, Osíris foi assassinado e 

esquartejado por seu irmão Seth; os restos foram recolhidos por sua 

irmã Ísis, para que ela pudesse receber de Osíris seu filho Hórus. 

Hórus assumiu a herança real de Osíris; este passou a atuar como 

regente e juiz no reino dos mortos, além de fazer as plantas 

germinarem na superfície da terra. Isto o mostra como um deus da 

fertilidade, aspecto sublinhado por sua conexão com a cheia anual do 

Nilo. Como o “ser eternamente bom”, ele toma o nome de Wennofer. 

Como senhor do mundo inferior, representa o sol em seu trânsito 

noturno. Determinados círculos viram-no até como um deus-lua, e as 

frases lunares eram consideradas sinais de sua morte e ressureição. 

Seus atributos são o báculo e o açoite.” (LUKER, 1993. P.159) 

 

Existem diversas versões que abordam a narrativa de Osíris de maneiras 

distintas. Uma das mais conhecidas retrata Ísis, Osíris e o filho do casal; Hórus, 

concebido quando Ísis se transformou em um pássaro sobre a múmia de 

Osíris.  

 

FIGURA 2 – REPRESENTAÇÃO DE HÓRUS 

 

FONTE: JEFF DAHL, IMAGEM VETORIZADA. 
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“Hórus: Intitulado como o Deus do céu, Hórus surgiu na cosmogonia de 

Heliópolis como filho de Ísis, mãe de todos os deuses, e de Osíris, 

divindade da vida após a morte. Hórus foi concebido no momento em 

que Ísis se transformou em um pássaro e pousou sobre a múmia de 

Osíris, o qual havia sido morto pelo seu irmão Seth, o Deus das 

Trevas. Hórus era representado por um homem com cabeça de falcão, 

portando uma coroa branca, designando o Alto Egito e uma vermelha, 

simbolizando o Baixo Egito, seu olho direito representava o sol e o 

esquerdo, a lua. Ele também era tido como um falcão, animal 

considerado sagrado pelos egípcios, por enxergar através da luz do 

sol. Assim que se tornou adulto, para vingar a morte de seu pai e 

conquistar o poder do Egito que estava tomado pelas trevas, Hórus deu 

início a uma batalha contra Seth. Durante a disputa, Seth arrancou o 

olho esquerdo de Hórus e, para dar continuidade à batalha, no local do 

globo ocular Hórus colocou um amuleto, que o ajudou, dando-lhe força 

e determinação para vencer Seth.” (CHICOLET, 2016. P. 54). 

 

Em relação à narrativa de Hórus, compreende-se o simbolismo de um Deus 

que possui diversas conexões com o universo – um olho que representa o sol e 

outro que representa a lua – além de ser representado com cabeça de falcão.  

 

“O antropomorfismo sempre esteve presente no pensamento dos 

egípcios, sendo frequente a configuração híbrida de algumas 

divindades, a mais comum aquela que associava corpo humano e 

cabeça de animal. Alguns animais não eram incluídos nessa prática (o 

galo, por exemplo). De outra parte, animais poderosos participavam 

desse hibridismo, tais como o leão ou a serpente. O comportamento 

humano desde a mais remota Antiguidade, era encarado como 

extremamente complexo. Os homens agiam num espaço real, limitado, 

enquanto os deuses, imprevisíveis e poderosos, atuavam no universo. 

Os egípcios viam no homem componentes indispensáveis à sua 

existência, a começar pelo próprio corpo, mero suporte físico. Alguns 

livros funerários registram transformações de mortos em animais sem 

que a personalidade despareça.” (AZEVEDO, 2002) 
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O antropomorfismo na representação do divino é algo que possibilita 

inferências repaginadas sobre a forma que os egípcios concebiam o mundo, 

pois além de ser politeísta – assunto que será abordado mais à frente – 

demonstrava capacidade de compreender o que se entende hoje por 

Biocentrismo e Ecocentrismo, mostrando-se uma cultura cada vez mais 

interessante e diversa: A representação antropomórfica dos Deuses retrata 

suas bases biocentristas. Por outro lado, o alinhamento das ações e 

interferências destes Deuses na natureza, retrata suas bases ecocentristas. 

Para tanto, vale como exemplo a narrativa de Ísis: 

 

“Ísis: A divindade também foi atrelada à natureza, pois em seu mito, 

quando descobriu que o marido havia sido morto, ela teria começado a 

chorar e suas lágrimas ocasionaram as cheias do Nilo, promovendo, 

assim, a fertilização da terra e, fornecendo, consequentemente, os 

alimentos para os egípcios. Foi a partir dessa história mitológica, que 

foi denominada “Noite da Lágrima”, que a civilização egípcia passou à 

organizar uma festa anualmente, para encerrar esse episódio, a qual 

ficou conhecido como Festival junino de Lelat-al-Nuktah.” (CHICOLET, 

2016. P. 57) 

 

FIGURA 3 – REPRESENTAÇÃO DE ÍSIS 

 

FONTE: JEFF DAHL, IMAGEM VETORIZADA. 
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Por sua vez, Seth é conhecido como deus da inveja, da violência, da traição, 

entre outros. É também reputado como deus das tempestades. 

 

FIGURA 4 – REPRESENTAÇÃO DE SETH 

 

FONTE: JEFF DAHL, IMAGEM VETORIZADA. 

 

“Seth: Bastante conhecido na mitologia egípcia por suas maldades, 

Seth era o Deus das trevas. Surgiu na cosmogonia de Heliópolis como 

filho de Nut, deusa do céu, e de Geb, a divindade da terra. Era irmão 

de Ísis, deusa da natureza e responsável por todos os seres vivos, 

Osíris Deus da vida eterna, e de Néftis, deusa da obscuridade e do pôr 

do sol. Seth era casado com Néftis e era considerado o guardião do 

deserto, mas ele queria mais e sentia muita inveja de Osíris, que era 

responsável pela civilização e pelo poder egípcio. Então, decidiu matá-

lo para ocupar sua posição, cortando seu corpo em sessenta e quatro 

pedaços. Após assassinar Osíris, Seth começou, então, a reger o Egito 

e instaurou um período de trevas no território, por meio de derrubada 

de árvores sagradas, da caça de animais imaculados e de orgias 

sexuais, o que durou pouco tempo, pois Hórus, filho de Osíris e 

entidade do céu, conseguiu derrota-lo e assumiu a antiga posição de 

seu pai, fazendo o Egito voltar a prosperar.” (CHICOLET, 2016. P. 82) 
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Sobre as características antropomórficas de Seth: 

 

“O Deus das trevas era representado de diversas maneiras, como 

animal ele era retratado como cachorro, crocodilo, porco, asno, 

escorpião e até mesmo por um hipopótamo, que os egípcios 

consideravam destrutivo e perigoso. Já como homem tinha a cabeça 

de um chacal com orelhas e nariz avantajados.” (CHICOLET, 2016. P. 

82) 

 

Apesar do conto – e toda a historiografia – num geral adotarem um teor 

negativo para descrever Seth e sua descrição ter se tornado muito proibitiva, 

existem versões menos abordadas, que sugerem o motivo para o assassinato 

do irmão, considerando que mesmo no mundo metafísico a morte de Osíris 

possui um contexto bastante cruel. O motivo seria a traição de sua esposa 

Néftis com Osíris. 

 

“Algumas versões contam que na verdade ele foi traído por Néftis com 

Osíris, daí seu assassinato. Auxiliado por 72 conspiradores, Seth 

convidou Osíris para um banquete. No decurso do banquete, Seth 

apresentou uma magnífica caixa-sarcófago (ataúde) que prometeu 

entregar a quem nela coubesse. Os convidados tentaram ganhar a 

caixa, mas ninguém cabia nesta, dado que Seth a tinha preparado para 

as medidas de Osíris. Convidado por Seth, Osíris entra na caixa. É 

então que os conspiradores, sits, servos do próprio Seth trancam-na e 

atiram-na para o rio Nilo. A corrente do rio arrasta a caixa até o mar 

Mediterrâneo, acabando por atingir Biblos (Fenícia). Ísis, desesperada 

com o sucedido, parte à procura do marido, procurando obter todo o 

tipo de informações dos que encontra pelo caminho. Chegada a Biblos 

Ísis descobre que a caixa ficou incrustada numa árvore que tinha 

entretanto sido cortada para fazer uma coluna no palácio real. Com a 

ajuda da rainha, Ísis corta a coluna e consegue regressar ao Egito com 

o corpo do amado, que esconde numa plantação de papiros. Contudo, 

Seth encontrou a caixa e furioso decide esquartejar em 14 pedaços o 

corpo, que espalha por todo o Egito; segundo alguns textos do período 
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ptolomaico, teriam sido 16 ou 42 partes. Quanto ao significado destes 

números, deve-se referir que o 14 é o número de dias que decorre 

entre a lua cheia e a lua nova e o 42 era o número de províncias (ou 

nomos) em que o Egito se encontrava dividido.” (Egitoantigo.net) 

 

Nesta parte, é valioso notar a forma que os Egípcios possuíam para 

sistematizar elementos do universo dentro de sua mitologia e recriar 

significados, visto que a ambiguidade em relação ao número de pedaços do 

corpo de Osíris pode denotar tanto o número de dias na transição entre a lua 

cheia e lua nova; ou também o número total de províncias da localidade na 

época. 

Sendo assim, o Conto de Osíris (ou Mito de Osíris), alcança diversas questões 

que vivem no âmago do ser humano desde os tempos mais remotos, sendo 

uma história que aborda o nascimento, a morte, a ressurreição; além de tocar 

em sentimentos como a inveja e a vingança; podendo também ser analisado 

como um mito sobre a cosmogonia e a gênese do universo. 
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 1.3 – As máscaras simbólicas do “pós-vida” 

 

Hans Belting dedica sua atenção ao mundo egípcio das imagens, sobretudo ao 

tema da mumificação como construção imagética do morto. 

  

“Bem mais tarde, no Egito, a múmia, como corpo simbólico do defunto 

se torna norma cultural. Mas nas primeiras dinastias do Império Antigo, 

até meados do terceiro milênio a.C, coexistiram várias práticas e 

formas de conservação, entre as quais se conta a máscara do rosto.” 

(BELTING, 2002, P.193 e 194) 

 

Na antiguidade egípcia os corpos dos mortos eram mumificados e colocados 

em suas respectivas tumbas (sarcófagos), estes recebiam pinturas e 

simbolizavam a crença na longevidade da alma: “Já no Império Antigo, o culto 

egípcio dos mortos suscitou um desenvolvimento específico da imagem 

funerária”. (BELTING, 2002, P.201). 

Em relação à inerente dicotomia existencial – vida e morte – no 

desenvolvimento da imagem, Régis Debray, aponta em seu célebre livro “Vida 

e Morte da Imagem: uma história no olhar do Ocidente” (1992):  

 

“O nascimento da imagem está envolvido com a morte. Mas se a 

imagem arcaica jorra dos túmulos é por recusar o nada e para 

prolongar a vida. As artes plásticas representam um terror 

domesticado. Por conseguinte, quanto mais apagada da vida social 

estiver a morte, menos viva será a imagem e menos vital nossa 

necessidade de imagens” (DEBRAY, 1992. P. 20) 

 

As imagens aliadas ao culto às divindades era uma maneira de simbolizar a 

adoração de um mundo metafísico, que representa o local onde os mortos 

podem receber tributos do mundo físico e de sua “memória social”. 
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O notável egiptólogo alemão Jan Assmann, um atento leitor e seguidor de Aby 

Warburg, sinaliza:  

 

“Aby Warburg, o historiador da arte, todavia, cunhou o termo “memória 

social” com referência ao terceiro nível, o cultural; ele parece ter sido o 

primeiro a tratar imagens, isto é, objetivações culturais, como 

portadoras de memória. Seu projeto principal era estudar o “pós-vida” 

(Nachleben) da antiguidade clássica na cultura ocidental, e ele 

denominou o seu projeto de “Mnemosyne”, o termo do grego antigo 

para memória e a mãe das nove musas.” (ASSMANN, 2008, P. 117). 

 

 

Novamente com Debray, realiza-se uma conversação entre os autores: 

 

 

“A imagem é, na origem e por função, mediadora entre os vivos e os 

mortos, os seres humanos e os deuses, entre uma comunidade e uma 

cosmologia, entre uma sociedade dos sujeitos visíveis e a sociedade 

das forças invisíveis que os subjugam.” (DEBRAY, 1992, P.33).  

 

 

A correspondência da renovação proposta está fundamentada no culto de 

prolongamento da alma – através da imagem – sugerido pela cultura egípcia “A 

concepção de imagem entre os egípcios patenteia-se, como em nenhum outro 

lugar, no ato de animação que se denomina ‘ritual de abertura da boca’” 

(BELTING, 2002, P.204). 

 

 

“O túmulo, com as suas inscrições e imagens, era um lugar em que a 

ordem social deste mundo se perpetuava eternamente, e à qual o 

indivíduo permanecia ligado para lá da morte, sob o princípio de Maàt. 

Por isso, nas inscrições, os defuntos rogam que se proteja o seu 

túmulo e que lhes tragam oferendas, expressões visíveis da memória 

social.” (BELTING, 2002, P. 202). 
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Dentro desta abordagem, a animação era uma maneira de transformar aquele 

que não pertence mais ao mundo físico em algo concreto/tangível: “Entre a 

obra pronta e a sua exposição desenvolvia-se o ritual da animação, graças à 

qual a estátua podia entrar oficialmente em funções enquanto meio.” 

(BELTING, 2002, P. 205).  

Sobre o procedimento técnico de animação: “As imagens em movimento e 

animação a 3D são procedimentos tecnológicos para simular na imagem a vida 

dos corpos.” (BELTING, 2002, P 49). 

A imagem em movimento que simula a vida através da animação é também um 

aspecto da simbolização da máscara. Esta máscara não é apenas facial, 

conforme a palavra remete trivialmente, ela coexiste em toda forma de 

ornamentação do corpo. 

 

“O “corpo pintado” que encontramos nas chamadas “culturas primitivas” 

é, neste sentido, o testemunho mais antigo. Ao dizermos que nos 

mascaramos, o uso linguístico denuncia que já pomos uma máscara, 

mesmo quando não se trata especificamente de uma máscara facial, 

mas de alguma indumentária extravagante. A máscara é uma pars pro 

toto (parte pelo todo) da transformação do nosso próprio corpo em 

imagem.” (BELTING, 2002, P 48 e 49). 

 

Levando em consideração que Hans Belting disserta que o corpo pode tornar-

se imagem no momento em que o ornamentamos, torna-se útil considerar o 

corpo em si como uma mídia.  

 

“... o ornamento não é um adorno, mas uma técnica medial ao serviço 

da génese imaginal através da qual o corpo se subtrai à ordem natural 

para se inserir na ordem simbólica. Na sua reconstrução social adquire 

uma dupla existência, como meio e como imagem.” (BELTING, 2002, 

P.49) 
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Desta forma, o corpo torna-se mídia ao ser desenhado ou coberto por técnicas 

artísticas. As variedades de técnicas existentes para transformar o corpo na 

chamada “imagem em movimento” podem ser consideradas como máscaras 

simbólicas e, dentro da animação, são procedimentos que permitem o florescer 

de novas criações simbólicas, com significados inéditos ou distintos. 

 

“O corpo participa de múltiplas formas nesta génese imaginal, porque 

não só é suporte de imagem, mas ainda produtor de imagem, que pela 

sua própria mão se transformou em imagem. O desenho que a mão 

nele realiza possui uma referência corporal, mas, ao mesmo tempo, 

opõe-se ao corpo, porque o subordina a uma imagem, que até pode ter 

uma disposição geométrica” (BELTING, 2002, P.50) 
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II 

Paridades: Conto de Osíris e “Hamlet” 

 

“Uma versão do mito de Osíris existe em todas as culturas: o rei justo é 

assassinado por seu irmão cruel, apenas para ser vingado pelo 

príncipe que segue os passos de seu pai. Às vezes, o rei morto é 

recompensado por seus modos corretos em sua próxima vida.” 

(Hipercultura.com). 

 

O Egito na época da concepção do conto era politeísta, algo que se manteve 

até o surgimento do monoteísmo. Sobre esta evolução cultural, vale ressaltar a 

ajuda de Assmann para o melhor entendimento deste fenômeno transitório. 

 

“No século XVII, quando os termos ‘monoteísmo’ e ‘politeísmo’ 

estavam sendo adotados, Ralph Cudworth afirmou que todas as 

religiões eram basicamente monoteístas, pois reconheciam apenas 

uma divindade suprema como origem ou criadora do universo. De fato, 

vários caminhos parecem ligar o politeísmo ao monoteísmo, reduzindo 

o número de deuses e transformando a diversidade em unidade. 

Nomearei o fenômeno de “Deuses tradutores”, algo especifico da 

Mesopotâmia, mas espalhados também por todo o mundo antigo e 

antiguidade clássica.” (ASSMANN, 2008, P.53) 

 

Sobre o conceito apresentado de “Deuses tradutores”, considera-se importante 

destacar uma aplicação ao presente estudo: A consciência das fases de 

transição do politeísmo ao monoteísmo são necessárias para se atingir a 

compreensão de que o assunto não se trata de algo morto ou finalizado. A 

ideia de ressignificação ou “pós-vida” é algo com a autenticidade embasada no 

transcorrer do tempo. Por mais que o objeto de estudo pareça fazer parte de 

uma realidade longínqua, ele está dentro de uma conjuntura moderna. 
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“Ao procurar categorias para usar na descrição de uma divindade 

egípcia, analisei centenas de Hinos egípcios e me deparei com uma 

série de textos que distinguiam três formas principais de presença ou 

manifestação divina: “formas” (iru), "Transformações" (kheperu) e 

"nomes" (renu). “Forma” refere-se às várias imagens e representações 

de uma divindade no culto do templo. "Transformação" refere-se a 

manifestações cósmicas como sol, lua, estrelas, vento, luz, fogo, água, 

o Nilo e sua inundação, fertilidade e vegetação. “Nome” refere-se não 

apenas a nomes próprios, como Osíris e Amon, mas denota tudo o que 

pode ser dito e sobre uma divindade em epítetos, títulos, genealogias, 

genealogias, mitos - em resumo, toda a sua representação linguística. 

Percebi posteriormente que esses três termos se referiam a três 

dimensões da presença divina que chamei de culto, cósmica e 

linguística. Assim, tornou-se possível definir uma importante Divindade 

egípcia como um ser igualmente presente ou representado nas três 

dimensões por ter sua imagem de templo e culto, sua característica 

cósmica e manifestação e uma genealogia e mitologia adequadas.” 

(ASSMANN, 2008, P.10) 

 

Estima-se que a obra de William Shakespeare “A tragédia de Hamlet, príncipe 

da Dinamarca”, foi escrita entre os anos de 1599 e 1601. Trazendo consigo 

profundas questões humanas e sendo objeto de estudo das mais diversas 

áreas. 

Neste ponto especifico, o rastreamento terá como foco, entender melhor as 

origens da concepção Shakespeariana em relação ao personagem principal, 

que aparentemente, descende de uma figura mitológico-heroica de romances 

escandinavos, chamada Amleth. 

 

A história de Hamlet foi narrada primeiramente por Saxo Grammaticus 

no século XIII, que teve como fonte a saga skaane: uma lenda 

escandinava na qual Feng assassina seu irmão Horwendil e casa-se 

com Gerutha, a viúva do irmão; sendo depois morto, por sua vez, por 

Amleth, o filho vingador. (BISCARO, 2003) 
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FIGURA 5 – AMLETH 

 

 

FONTE: MANUSCRITO DO SÉCULO XVII 

 

Concebendo mais uma etapa do rastreamento das transmutações do conto, se 

faz necessária uma abordagem acerca do autor de Amleth e uma 

contextualização sobre quem era Saxo Grammaticus (1150 d.C – 1220 d.C), 

um historiador da Dinamarca medieval, autor de diversas histórias na 

Dinamarca.   

 

Criando um paralelo com a história de Shakespeare, novamente com Biscaro: 

 

 

“Na história de Shakespeare, Claudius envenena o irmão (pai de 

Hamlet e rei da Dinamarca) e casa-se com Gertrude, sua cunhada. É 

através da aparição do espectro do pai, que Hamlet fica sabendo do 

assassinato, até então ignorado por todos. Na modificação 

shakesperiana da lenda, o jovem herói esquiva-se de desempenhar o 

papel do filho vingador.” (BISCARO, 2003). 

 

Em relação à relutância do príncipe Hamlet em vingar a morte do pai: 
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“A missão de vingar a morte do pai é, por conseguinte, uma tarefa 

colossal que obrigará o jovem príncipe a questionar sistematicamente 

todos os seus valores, colocando em causa princípios morais, o que o 

conduz, em última instância, à destruição.” (MATEUS, 2006, P.74 e 75) 

 

No almanaque de mitologia egípcia “Deuses do Egito”, Cássia Chicolet 

contextualiza a narrativa de Osíris:  

 

“Os Deuses Ísis e Osíris: A história do casal é uma das mais 

conhecidas da mitologia egípcia. Alguns historiadores acreditam que 

Osíris pode ter realmente existido e era um chefe nômade que deu 

início a implantação da agricultura na região Delta do Egito. Seth 

também teria existido, seria líder de um povoado, e entrou em conflito 

com Osíris, o que resultou no assassinato do chefe nômade. Para 

vingar a morte de Osíris, seu filho Hórus teria tirado a vida de Seth” 

(CHICOLET, 2016, P. 8). 

 

É notável que Shakespeare transmutou o conto de Saxo Grammaticus, que por 

sua vez, promoveu uma migração no jogo dramatúrgico do conto mítico do 

Egito ao elaborar o eixo central de Amleth. 

 

“Hamlet é o Príncipe da Dinamarca; filho do já morto Rei Hamlet, e 

sobrinho do presente Rei dinamarquês, Cláudio. Cláudio é Rei da 

Dinamarca, eleito ao trono após a morte de seu irmão, o Rei Hamlet. 

Cláudio casou-se então com Gertrudes, esposa do seu falecido irmão.” 

(HOLLAND, 2007, P. 30)  
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FIGURA 6 - FOTOGRAFIA DO PERSONAGEM HAMLET 

 

                        FONTE: HAMLET, PRINCIPE DA DINAMARCA (FILME) DE 1948. 

 

Levando em conta o teor trágico em quê a narrativa se desenvolve, é 

necessário compreender os traços que estão em comum na obra de 

Shakespeare e no mito de Osíris.  

 

“Nesta peça, Shakespeare aborda a problemática da vingança, estando 

também subjacente a ideia de ordem cósmica, vigente na época e, por 

conseguinte, patente em quase toda a produção literária do 

Renascimento.” (MATEUS, 2006, P.75). 

 

Para além desta inferência, é válida uma abordagem onde Shakespeare estava 

alinhado com tradições esotéricas. Existem fontes que discutem tal ligação:  

 

“A dissertação “Aspectos Ocultistas e Esotéricos na Obra de William 

Shakespeare – Análise das peças Hamlet, The Tempest e The Winter’s 

Tale” pretende constatar a existência de conteúdos e teorias ligados às 

ciências ocultas na obra deste autor.” (MATEUS, 2006, P.50). 

 

Sendo assim, nota-se a ressignificação dos tipos mitológicos da trama.  
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“Podemos encontrar outras versões da história de Osíris em 

civilizações próximas, como os gregos e romanos, no longínquo Japão 

e na China, no cristianismo, e até mesmo em Shakespeare, onde o 

príncipe vingador se chama Hamlet.” (Hipercultura.com).  

 

Um levantamento dos tipos mitológicos reciclados através da web permitiu 

levar em consideração a semelhança entre o percurso narrativo dos 

personagens do conto antigo e da tragédia shakespeariana.      
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III 

Iconologia: Do Egito à animação contemporânea 

 

3.1 – Paridades entre o Mito de Osíris e O Rei Leão  

 

Durante a compreensão inicial da pesquisa em portais e blogs da web, um 

artigo em especial foi interessante para a consolidação imagética do projeto. 

Neste momento, compreende-se o motivo da palavra “animação” no título do 

trabalho. Em tradução livre: “O Rei Leão e suas raízes egípcias”, foi escrito por 

Mackenzie Peterson e relata o processo de ressignificação da animação da 

Disney para o cinema1.  

 

“Parece-nos que os estúdios Walt Disney sabiam o que faziam ao 

resgatar entre os animais a figura do leão, enfocando seu título de rei 

dos animais. Com um só tema, dois símbolos poderosos – o rei e o 

leão – se entrelaçam para formar um único núcleo narrativo mítico. As 

raízes simbólicas desses dois motivos se estendem para muito além do 

uso coloquial da relação rei-leão, e remontam a mitologias 

praticamente universais, em que tanto a figura do leão quanto a figura 

do rei reapresentam o tema do herói, reforçando e inteirando, no 

desenho em questão, um percurso narrativo que constitui um núcleo 

mítico bastante claro.” (CONTRERA, 2000, pg. 88). 

 

Levando em consideração o conteúdo conduzido simbolicamente pelas 

imagens, o discurso e o significado são transportados ao lúdico do interpretante 

                                                           
1
 Em tradução livre: “O Rei Leão foi lançado pela Walt Disney Pictures em 24 de Junho de 

1994. A maioria dos filmes da Disney é baseada na mitologia Europeia e contos de fadas. O 

Rei Leão é um dos poucos filmes da Disney com a maioria dos seus paralelos sendo 

enraizados na mitologia egípcia. De fato, pode-se compará-lo quase que diretamente ao mito 

da morte de Osíris.” (PETERSON, 2015, P. 02).   
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- que contempla mais que uma obra imagética, cores ou formas - refletindo 

sobre diversas questões no âmago dos assuntos da civilização.  

 

“Deus está nos detalhes: o lema de Warburg é, antes de tudo, uma 

receita de método que significa que a obra não é uma totalidade 

fechada, mas uma justaposição de elementos em tensão, que a 

interpretação não deve encobrir e pode até ter a pretensão de revelar.” 

(MICHAUD, 2013). 

 

FIGURA 7 – LIVE-ACTION, O REI LEÃO. 
 

 

  

FONTE: FILME O REI LEÃO (LIVE-ACTION), 2019. 

 

A narrativa no filme é feita através de estruturas míticas arcaicas e representa 

uma ressignificação. Os estudos em teoria da imagem de Aby Warburg e Hans 

Belting constroem uma ponte para a compreensão comunicacional universal de 

mitologia e narrativa aplicadas no cinema e na construção da imagem em 

movimento.  

 

No caso da ficção cinematográfica, a relação é análoga e, todavia, 

distinta. Inclusive a ficção aceite pode servir tão adequadamente os 
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mitos atuais da sociedade que é difícil separá-la da realidade, como 

acontece com os filmes de culto. No filme instaura-se uma relação 

imaginária entre o realizador e o seu público em virtude do contato 

entre diferentes mundos pessoais de ideias que, apesar de tudo, se 

sobrepõem na autossugestão do espectador. (BELTING, 2002, P. 103)  

 

Baitello contempla de maneira relevante ao assunto, o processo de 

transformação e popularização da imagem, através principalmente, das mídias 

terciárias.  

 

“O esforço civilizatório de levar a imagem aos rincões mais afastados 

do planeta somente foi possível com a eletricidade e a mídia terciária. 

Cunhando os conceitos de mídia primária, secundária e terciária, Harry 

Pross lança as bases para uma reflexão sobre os processos de 

comunicação a partir da materialidade de seus componentes, 

materialidade que por si só delimita direções e significados não apenas 

ditados por suas propriedades físicas como também por suas 

potencialidades históricas e simbólicas, culturais, portanto. A 

eletricidade como via principal de uma tipologia de mediação, direciona 

também seus campos de possibilidades simbólicas, oferecendo pistas 

para a investigação do ‘étimo das imagens’ (na expressão de E. P. 

Cañizal), vale dizer de seus subterrâneos, de seu solo profundo.” 

(BAITELLO, 2008, P 150).   

 

A metodologia de Aby Warburg para a compreensão da iconologia do projeto 

faz sentido quando se analisa os ditames de sua proposta historiográfica, pois 

“não se pode decidir se ele procurava compreender o passado à luz do 

presente ou o presente à luz do passado” (MICHAUD, 2013, P.143).   

Sobre a mesma noção imagética temporal e arqueológica, Baitello sinaliza: 

 

“Assim, toda tentativa de reduzir as imagens a tipologias e categorias 

lógicas e racionais vai sempre se deparar com a impossibilidade, com o 

oceânico, com o imensurável de seus paradoxos e de sua história. E 
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sempre vamos encontrar um momento anterior, uma raiz mais funda, 

um precursor mais antigo, uma referência e uma remissão 

arqueológicas insondadas.” (BAITELLO, 2008, P. 146) 

 

Compreender o passado a partir de tipos mitológicos faz parte de uma jornada 

antropológica às raízes da cultura do homem moderno e suas representações 

do divino. 

 

A história antiga do homem está sendo redescoberta de maneira 

significativa por meio dos mitos e das imagens simbólicas que lhe 

sobreviveram. Á medida que os antropólogos pesquisam mais 

profundamente o passado, vamos atribuindo menor valor aos 

acontecimentos históricos do que às estátuas, desenhos, templos e 

línguas que nos contam velhas crenças. Outros símbolos também nos 

têm sido revelados pelos filósofos e historiadores religiosos, que 

traduzem essas crenças em conceitos modernos inteligíveis, que por 

sua vez, adquirem vida graças aos antropólogos (HENDERSON, 2008, 

P.136).  

 

De acordo com a citação acima, o redescobrimento dos mitos por um viés 

antropológico, reforça a significação destes perante o tempo. Desta forma, fica 

simples entender que as imagens míticas transportam sentido e cultura, sendo 

atrativas não apenas em sua forma, mas principalmente no seu conteúdo. 

Sobre essa concepção, podemos observar a partir da ótica de Baitello: 

 

“A cultura se constitui, portanto, como um campo de permanente 

conflito de tensões e jamais com uma sucessão ou um fluir de 

momentos, tal qual se concebe na historiografia. E isto se estampa na 

força e na “pós-vida” das imagens, e em sua natureza paradoxal. Como 

consequência, mesmo as imagens mais contemporâneas possuem um 

lastro e um rastro daquele conflito de vetores.” (BAITELLO, 2008, 

P.151). 
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Já a partir dos textos de Assmann é possível compreender melhor a maneira 

egípcia de representar seus tipos mitológicos:  

 

“Se existe uma imagem icônica, uma expressão emblemática da auto 

definição política egípcia, esta é a imagem do faraó ferindo seus 

inimigos. A imagem aparece na iconografia política do Egito desde o 

início da formação do estado egípcio no final do quarto milênio A.C. É 

visto pela primeira vez como uma pintura mural na tumba de um chefe 

pré-histórico [...] que descreve e comemora o próprio ato de unir o 

império. Serviu ao logo da história egípcia, até o final do século III D.C. 

quando o próprio imperador romano Décio teve a si mesmo 

representado no pictograma nas paredes do templo de Esna.” 

(ASSMANN, 2008, P.28). 

 

De tal maneira, a representação do faraó se utiliza da pintura como uma 

fórmula razoável para se atingir o interpretante, algo também aplicado aos 

deuses, que também eram retratados da mesma forma. 

 

FIGURA 8 – REPRESENTAÇÃO DO FARAÓ HOR-DEN GOLPEANDO UM INIMIGO 

 

FONTE: egitoantigo.net 
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Figura 9 – REPRESENTAÇÃO ISOLADA DO FARAÓ 

 

FONTE: br.freepik.com/ 

 

Apesar de esta significação ser algo que se renova e se fortalece com o tempo, 

é necessário levar em conta a “ambiguidade” (CONTRERA, 2003) que o 

pensamento padrão racionalista trouxe para o assunto mitologia. 

 

“Como vemos, estamos diante de uma palavra que abriga ideias 

opostas: mito é uma narrativa simbólica que representa forças da 

natureza e aspectos da condição humana (o que o torna 

absolutamente relevante e revelador), mas é, ao mesmo tempo, 

imagem simplificada e redutiva, ideia falsa, irreal, no entanto aceita 

pelos grupos humanos influindo significativamente em seu 

comportamento (o que o torna ideologicamente muito suspeito).” 

(CONTRERA, 2003, P. 95).       

   

Contrera ainda afirma: 
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“Essa ambiguidade, na realidade, revela a própria cisão dissociativa 

pela qual o pensamento humano passou desde a época do nascimento 

do mito até os dias de hoje. Se inicialmente a capacidade imaginativa – 

mítica – era considerada legítima e reveladora de aspectos 

psicológicos e existenciais que por meio dela se faziam conhecer 

melhor, ao sujeitarmo-nos historicamente a um modelo de pensamento 

racionalista, toda a criação da imaginação passa a ser mal-vista, 

autorizada “apenas enquanto arte” (como se a arte pudesse ser 

restritiva), ou reprimida e renegada à instância das patologias 

psicológicas.” (CONTRERA, 2003, P.96). 
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 3.2 – Animação X live-action: Iconologia e discurso 

 

Entre os fatos que distinguem os filmes: Enquanto a animação “O Rei Leão” de 

1994, foca no crescimento de Simba em sua busca inconsciente pela 

maturidade ao lado de sua nova e peculiar família – o simpático suricato 

“Timão” e o corajoso javali “Pumba” – o remake live-action de 2019 parece 

abordar com mais ênfase as questões políticas envolvidas na disputa pela 

sucessão do trono que pertenceu à Mufasa.  

Seguindo o raciocínio, é essencial destacar que apesar de ambos os filmes 

pertencerem à mesma narrativa de modo geral, cada um possui suas 

particularidades. A animação remete – em geral quase que automaticamente – 

a um universo frívolo, entendido como algo infantilizado por se tratar de um 

entretenimento direcionado com maior frequência para crianças. Outro fator 

que reforça este estereótipo é a famosa máxima Hakuna Matata: 

 

Hakuna Matata é uma frase em suaíle, língua falada na África 

oriental, sobretudo Tanzânia e Quênia. A expressão, 

extremamente conhecida e difundida nessa região, é usada 

com enorme frequência (com o sentido de "vida longa", ou 

"viva"), mesmo entre falantes de outras línguas que não o 

suaíle. Literalmente, "hakuna" significa "não há" e "matata" 

significa "preocupação" ou "problema". 

(BIGQUNLIMITED.COM) 

 

Como uma breve contextualização em relação ao filme, vale lembrar que 

Simba adota tal filosofia de vida após se deparar com uma realidade cruel, 

onde presencia o assassinato do pai pelo tio Scar, este o induz a sentir culpa, 

fazendo-o enxergar que sua única possibilidade é fugir, este necessita de uma 

temporada de isolamento e autodescoberta ao lado dos amigos Timão e 

Pumba. Para melhor entendimento, existe uma antítese valiosa nesta fase do 

filme, pois no momento em que está mais consciente da problemática 

envolvida em sua vida, o personagem principal encontra o modo Hakuna 
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Matata de viver: Para superar o trauma, Simba opta por “esquecer” seus 

problemas e viver uma variedade de Carpe Diem em plena savana africana, 

mas também sacrifica sua identidade e se esquece de quem realmente é. 

 

FIGURA 10 - SIMBA, TIMÃO E PUMBA. 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FILME, O REI LEÃO (ANIMAÇÃO) 1994. 

Um dos frames mais icônicos da animação é o “desfile” ao luar, onde o filme 

retrata a mudança física de Simba. Os três personagens estão em ordem 

decrescente, com o protagonista já maior que o javali Pumba. O antes pequeno 

leão agora chegou a sua forma adulta, mesmo que ele mesmo não perceba 

isso.  

FIGURA 11 – SIMBA ADULTO, PUMBA E TIMÃO..

 

FONTE: FILME, O REI LEÃO (ANIMAÇÃO) 1994. 
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Vale como inferência, destacar que é neste momento do filme que a marca 

registrada do grupo, o Hakuna Matata, chega ao seu momento derradeiro. Os 

personagens até então retratados em prevalência durante o dia, agora estão 

aptos a sobreviver e resistir aos perigos noturnos. Uma clara dicotomia é 

formada de maneira simbólica: O dia conduzia o significado de inicio, de 

jovialidade e inocência; porém com a chegada da noite, eles precisam lidar 

com o final da alienação vivida até ali, com a responsabilidade imposta pelo 

tempo e a maturidade necessária para lidar com a perversidade do que está 

por vir.  

De maneira análoga ao ato em que o personagem shakespeariano Hamlet tem 

um contato sobrenatural com o pai já falecido, agora é chegada a vez de o leão 

Simba entrar em contato com o fantasma de Mufasa, morto por Scar. Momento 

em que o filho realiza o retorno às suas raízes e restitui a memória ofuscada. 

FIGURA 12 – FANTASMA DE MUFASA  

 

FONTE: FILME, O REI LEÃO (ANIMAÇÃO) 1994. 
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Apesar de a animação focar menos no discurso político e fazer-se mais produto 

para consumo infantil, curiosamente, é ela que possui as imagens mais 

notáveis para análise deste ponto: A primeira é a notável referência aos 

comícios de Adolf Hitler em Nuremberg, nela o personagem Scar reúne as 

suas aliadas hienas para uma celebração. 

 

FIGURA 13 – SCAR E O DESFILE DE HIENAS 

 

 FONTE: FILME, O REI LEÃO (ANIMAÇÃO) 1994. 

 

A disposição das hienas no frame se assemelha com o retrato de um desfile do 

partido nazista no campo Zepelim (Nuremberg) em 1936. 

 

FIGURA 14 – DESFILE DO PARTIDO NAZISTA 

 

FONTE: PICTURE-ALLIANCE/AKG-IMAGES 
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Seguindo o mesmo critério de análise, podemos verificar outra imagem do 

contexto nazista ressignificada com muita semelhança nos frames da animação 

de 1994, esta pertence ao filme de propaganda do partido de Hitler “Festliches 

Nürnberg” de 1937, em tradução para o português “Festival em Nuremberg”.  

 

FIGURA 15 – “LICHTDOM”, CATHEDRAL OF LIGHT. 

 

FONTE: FILME, FESTLICHES NÜRNBERG (1937). 

 

É nítido que a referência ao comício retratado no filme alemão é concretizada 

através do elemento das barras de luz, posicionadas na vertical. 

 

FIGURA 16 – SCAR REFLETIDO 

 

FONTE: FILME, O REI LEÃO (ANIMAÇÃO) 1994. 
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Outra semelhança entre a última imagem que é a representação do líder das 

hienas Scar e outro filme alemão de divulgação nazista, o “Triunfo da Vontade” 

de 1935 é a exibição do líder do partido nazista, Adolf Hitler; apresentado em 

evidência, acima dos demais, que os contemplam num palanque. 

 

FIGURA 17 – ADOLF HITLER 

 

FONTE: FILME, TRIUMPH OF THE WILL (1935). 

 

Partindo para uma análise da questão política presente no live-action, os 

frames que haviam sido abordados na animação como analogia à ascensão de 

Scar como Hitler, não foram refeitas. Porém, nota-se que apesar das imagens 

não serem reutilizadas, um maior foco no discurso do tirano leão é realizado. 

Em uma das cenas, o então rei Scar chama Sarabi (mãe de Simba) para uma 

conversa, onde faz o convite para que esta se junte a ele para se alimentar de 

uma presa, pois havia “muita comida sobrando”. Sarabi, porém o avisa que 

estão caçando em excesso: “vocês estão matando tudo”. Scar argumenta que 

“somente aperfeiçoou a caçada” junto ao exército de hienas e que “não havia 
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ninguém para desafiá-lo”. Na mesma cena, propõe que Sarabi “assuma seu 

posto”, propondo que aceite ser a “sua rainha”. Sarabi se recusa e deixa Scar 

furioso, o mesmo decreta então que todas as leoas iriam comer apenas depois 

das hienas, alimentando-se apenas dos restos das caçadas.  

FIGURA 18 – SCAR E SARABI (HIENAS AO FUNDO)  

 

FONTE: FILME O REI LEÃO (LIVE-ACTION), 2019. 

 

Scar faz chantagem à Sarabi chamando-a de “egoísta”. Dizendo que esta 

estava colaborando para que as outras leoas não o aceitassem também. 

FIGURA 19 – SCAR E SARABI

 

FONTE: FILME O REI LEÃO (LIVE-ACTION), 2019. 
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Considerações finais: 

 

Através de um olhar investigativo em volta da origem dos contos reproduzidos 

na literatura e no cinema, é possível notar a existência de eixos dramatúrgicos 

pré-existentes em contos ancestrais (representados por imagens visuais ou 

narradas), sendo no caso deste trabalho, um conto ou uma narrativa milenar. 

A variedade das formas como podem se apresentar as imagens, exige muitas 

vezes, um árduo trabalho de escavação arqueológica para acompanhar de 

onde elas descendem. A proposta deste trabalho foi compreender através da 

teoria da mídia e da ecologia das imagens, a continuidade de certas imagens 

ancestrais nas mais contemporâneas formas de narrativas e de animações.  

Ao decorrer do tempo, a pesquisa se tornou, além de uma investigação acerca 

de ressignificações de narrativas arcaicas, uma abordagem sobre a 

cosmogonia do antigo Egito, levando em consideração que o conto de Osíris – 

o ponto de partida do projeto – fez parte do imaginário do povo egípcio por 

milhares de anos: As origens dos Deuses, do universo e da humanidade foram 

catalogadas, e sincretismos desabrocharam em diversas partes do planeta com 

o respaldo da ação do tempo, ostentando a força de seus significados. 

Empregando a ressignificação, a partir de diversas faces do significante, o 

significado se manteve praticamente intacto, traduzindo de forma objetiva para 

diversos públicos, de diferentes épocas; temas primordiais da gênese humana, 

que se aplicam à mitologia, religião, política e a antropologia, dando sinais já 

constatados de que cada signo possuí em si, a capacidade de gerar hiperlinks 

das mais variadas erudições.  

Como consideração final, a referência do “pós-vida” de Aby Warburg: foi de 

importância essencial para a compreensão dos sincretismos históricos 

carregados pelo objeto do trabalho.  

 

“Um velho livro aqui folheio, de Atenas à Oraibi, sempre 

primos!” (Aby Warburg) 
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